
تطور عدد الرحالت األسبوعية إلى غاية موسم صيف 2015
عرفت الفترة ما بين 2003 و 2015 تطورا هاما في عدد الرحالت المبرمجة، حيث انتقل من:

560 رحلة أسبوعية موسم صيف 2003 إلى 1350 رحلة أسبوعية خالل موسم صيف 2015؛ -

ــم  - ــالل موس ــبوعية خ ــة أس ــى 1195 رحل ــتاء 2003/2004 إل ــم ش ــبوعية موس ــة أس 516 رحل
شــتاء 2014/2015.

ارتفــع عــدد الرحــالت األســبوعية المبرمجــة خــالل موســم صيــف 2015 بنســبة )%5,7( مقارنــة مــع 
عــدد الرحــالت األســبوعية المبرمجــة خــالل موســم صيــف 2014, وتعمــل 43 شــركة للنقــل الجــوي 

علــى إنجــاز هــذه الرحــالت موزعــة كمــا يلــي:

الشركات التقليدية
الشركات المنخفضة 

التكلفة
المجموع

213الشركات الوطنية

251540الشركات األجنبية

271643المجموع

على مستوى العرض، برمجت الخطوط الملكية المغربية 589 رحلة أسبوعية خالل موسم صيف 2015، 
وتمثل رحالت الخطوط الملكية المغربية %43 من إجمالي عدد الرحالت الدولية نحو المغرب.

وبالنســبة لشــركات الطيــران منخفضــة التكلفــة المغربيــة واألجنبيــة، فقــد برمجــت 518 رحلــة أســبوعية 
ــة مــع موســم  ــة مقارن ــادة 69 رحل ــا مــن المغــرب خــالل موســم صيــف 2015، أي بزي نحــو أو انطالق

صيــف 2014.

ــة )%53 مــن  ــران 716 رحل ــا فيمــا يخــص مطــار محمــد الخامــس، فقــد برمجــت شــركات الطي أم
ــة  ــادة 40 رحل ــف 2015، أي بزي ــم صي ــالل موس ــار خ ــذا المط ــو ه ــبوعية( نح ــالت األس ــدد الرح ع
ــن الشــمال  ــة وصــل بي ــس صل ــد الخام ــار محم ــح مط ــد أصب ــف 2014، وق ــع موســم صي ــة م مقارن
والجنــوب، أي بيــن أوروبــا إفريقيــا عبــر رحــالت الربــط مــع 83 مطــار دولــي و 47 دولــة  فــي أربــع 

ــارات.  ق

وتســتحوذ جهــة أوروبــا علــى الحصــة األكبــر مــن عــدد الرحــالت ب 1059 رحلــة أســبوعية، متبوعــة 
بأفريقيــا )155 رحلــة أســبوعية(.

معدل التغير صيف 2015 صيف 2014 الجهة

7,29 1.059 987 أوروبا

13,14 155 137 إفريقيا

9,68 68 62 الشرق األوسط

-31,08 51 74 المغرب العربي

0 17 17 أمريكا

5,72 1.350 1.277 المجموع

النقل الجوي الداخلي
ــل الجــوي  ــاش النق ــدة إلنع ــد إســتراتيجية جدي ــل واللوجيســتيك بتحدي ــز و النق ــت وزارة التجهي قام
ــم سياســات  ــم ودع ــن الجهــات واألقالي ــة بي ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــز التنمي ــي بهــدف تعزي الداخل
ــادة  ــة وتســهيل تنقــل المواطنيــن، حيــث أطلقــت عــدة إجــراءات مــن أجــل زي االنفتــاح وفــك العزل
الربــط الجــوي بيــن مختلــف مــدن المملكــة بمســتوى مقبــول لعــدد الرحــالت و أوقــات ســفر مالئمــة 
ــة  ــة الداخلي ــاش الخطــوط الجوي ــد ســبل إنع ــى تحدي ــت عل ــا عمل ــة للمســافرين، كم وأســعار مقبول
وخلــق ديناميكيــة جديــدة فــي قطــاع النقــل الجــوي الداخلــي و التــي ســتمكن مــن دعــم سياســات 

االنفتــاح وتطــور الحركــة التجاريــة بيــن الجهــات.

و بالفعــل، تــم التوقيــع فــي مايــو 2013، علــى ثــالث اتفاقيــات شــراكة بهــدف زيــادة عــدد الرحــالت 
ــن  ــح الخــط الجــوي م ــادة فت ــة، وإع ــون والداخل ــي العي ــدار البيضــاء ومدينت ــة ال ــن مدين ــة بي الجوي
الــدار البيضــاء نحــو كلميــم وطــان طــان مقابــل دعــم مالــي ســنوي للدولــةو ذلــك فــي إطــار تفعيــل 

ــة. ــة المغربي ــة للخطــوط الملكي ــة والشــركة الوطني ــات العقــد البرنامــج بيــن الدول مقتضي

وتكمــن أهميــة هــذه االتفاقيــات فــي كونهــا توفــر رحــالت جويــة علــى متــن طائــرات بوينــغ 737، ذات 
ــرات ATR 72 نحــو كلميــم وطانطــان، وذلــك  الطاقــة االســتيعابية الهامــة، نحــو الداخلــة والعيــون، وطائ
بأســعار مخفضــة حــددت علــى التوالــي فــي 1.000 درهــم و800 درهــم و600 درهــم ذهابــا، وذلــك بفضــل 

دعــم عمومــي ســنوي يقــدر بـــ 87.5 مليــون درهــم.

وقــد حققــت هــذه االتفاقيــات، موضــوع الشــراكة بيــن وزارة الداخليــة ووزارة التجهيــز والنقــل 
ــي  ــة ف ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــاش والتنمي ــة اإلنع ــة ووكال ــاد والمالي ــتيك و وزارة االقتص واللوجس
أقاليــم الجنــوب بالمملكــة والشــركة الوطنيــة للخطــوط الملكيــة المغربيــة والجهــات الجنوبيــة 
ــج جــد مشــجعة، حيــث ســجلت  ــو 2013 نتائ ــح يوني ــذ فات ــذ من ــز التنفي ــا حي ــد دخوله ــالث، بع الث

ــة: ــج التالي ــنة 2013 النتائ ــع س ــة م ــنة 2014 مقارن ــالل س خ

ارتفاع حركة المسافرين بالخط الجوي الدار البيضاء - الداخلة بنسبة %35 ؛ -

ارتفاع حركة المسافرين بالخط الجوي الدار البيضاء - العيون بنسبة %42 ؛ -

ــم  - ــدار البيضــاء - كلميــم - طنطــان بنســبة %157 )ل ارتفــاع حركــة المســافرين بالخــط الجــوي ال
يكــن هــذا الخــط الجــوي مشــغال خــالل ســنة 2012(.

وبالنســبة لجهــة ســوس- ماســة- درعــة ، فقــد تــم علــى غــرار إتفاقيــة الشــراكة بيــن الدولــة والخطــوط 
ــوزارة والخطــوط الملكيــة  الملكيــة المغربيــة والجهــات الجنوبيــة، التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراكة بيــن ال
المغربيــة والجهــة، والتــي تهــدف إلــى تطويــر الخــط الجــوي الرابــط بيــن الــدار البيضــاء و ورززات و زاكــورة 

بعــدد رحــالت يصــل إلــى ســبع رحــالت أســبوعيا، منهــا رحلتيــن عبــر مدينــة زاكــورة.

و مكنــت هــذه االتفاقيــة بعدمــا دخلــت إلــى حيــز التنفيــذ فــي 16 يونيــو 2014، مــن تقديــم عــروض 
بأثمــان جــد محفــزة علــى الشــكل التالــي:

الدار البيضاء - ورززات: 1.200 درهم ذهابا وإيابا؛ -

الدار البيضاء - زاكورة: 1.400 درهم ذهابا وإيابا؛ -

ورززات - زاكورة: 600 درهم ذهابا وإيابا. -

و قــد حققــت هــذه االتفاقيــة نتائــج جــد مشــجعة، حيــث عــرف الخــط الجــوي الدارالبيضــاء - ورزازات - 
زاكــورة ارتفاعــا فــي حركــة المســافرين بنســبة %12 فــي ســنة 2014 مقارنــة مــع ســنة 2013.

أمــا بالنســبة لجهــة مكنــاس - تافياللــت، فقــد تــم تشــغيل الخــط الجــوي الدارالبيضــاء - الرشــيدية منــذ 
ــدى  ــالث رحــالت أســبوعيا بأســعار جــد مناســبة ال تتع ــى ث ــدد رحــالت يصــل إل ــو 2014 بع 25 يوني
1200 درهمــا ذهابــا و إيابــا، و ذلــك نظــرا للحاجــة الماســة إلنعــاش هــذا الخــط الجــوي و وقعــه اإليجابــي 

المنتظــر علــى المنطقــة.

و قــد حققــت هــذه االتفاقيــة نتائــج جــد مشــجعة، حيــث عــرف الخــط الجــوي الدارالبيضــاء - الرشــيدية 
ارتفعــا هامــا فــي حركــة المســافرين بنســبة %163 فــي ســنة 2014 مقارنــة مــع ســنة 2013.

و بالنســبة لجهتــي تــازة - الحســيمة - تاونــات و طنجــة تطــوان، فقــد تــم التوقيــع مؤخــرا علــى اتفاقيــة 
الشــراكة علــى غــرار ســابقيها مــن أجــل تطويــر الخــط الجــوي الدارالبيضــاء - تطــوان - الحســيمة، بعــدد 
رحــالت يصــل إلــى ثــالث رحــالت أســبوعيا بأســعار جــد مناســبة ال تتعــدى 1200 درهمــا ذهابــا و إيابــا. 

و قــد تــم فتــح هــذا الخــط الجــوي ابتــداء مــن 03 يونيــو 2015.

وتعمل الوزارة حاليا بتنسيق مع شركائها على دراسة تطوير خطوط جوية داخلية أخرى.

موجز إحصائيات
 النقــل الجــوي

مرصد النقل الجوي 

المغربيـة المملكـة 
وزارة التجهيز والنقل

واللوجستيك 

المديرية العامة للطيران المدني



سياسة تحرير النقل الجوي
ــة  ــة االقتصادي ــات التنمي ــن مكون ــي م ــون أساس ــوي، كمك ــل الج ــاع النق ــة قط ــه بأهمي ــا من وعي
واالجتماعيــة، تبنــى المغــرب خــالل الســنوات األخيــرة سياســة تحريــر هــذا القطــاع علــى المســتويات 

ــة. ــة والجهوي الدولي

ويمكن تلخيص التوجهات األساسية لقطاع النقل الجوي في مايلي :

تحسين شفافية قواعد ولوج القطاع والممارسة داخله؛ -

تطويــر الربــط المنتظــم و الغيــر المنتظــم عبــر تشــجيع كثافــة الرحــالت مــن نقطــة إلــى أخــرى  -
وفتــح خطــوط مباشــرة جديــدة؛

تشجيع مشاريع خلق شركات مغربية للنقل المنتظم وغير المنتظم؛ -

متابعة سياسة انفتاح القطاع عبر إبرام اتفاقيات ثنائية أكثر تحررا؛ -

ضمــان شــروط منافســة ســليمة ونزيهــة داخــل القطــاع وضمــان اســتغالل أمثــل للربــط الجــوي  -
لقطــب الــدار البيضــاء.

ــع  ــذ ســنة 2004، وتوقي ــل الجــوي من ــر النق ــرب لتحري ــا المغ ــي اعتمده ــت اإلســتراتيجية الت ومكن
اتفــاق األجــواء المفتوحــة مــع االتحــاد األوروبــي بعــد ذلــك فــي نهايــة 2006، مــن تحســين فعاليــة 
قطــاع النقــل الجــوي كوســيلة لالندمــاج علــى المســتوى الجهــوي والدولــي، الشــيء الــذي نتــج عنــه 

تحســين أداء العــرض الجــوي بشــكل ملمــوس.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن سياســة التحريــر التــي تــم نهجهــا لــم تقتصــر علــى االتحــاد األوروبــي فقــط، 
ــرام اتفــاق األجــواء المفتوحــة مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســنة 2001،  بــل قبــل ذلــك تــم إب
كمــا واصلــت الــوزارة بعــد ذلــك تحريــر القطــاع فــي إطــار اتفاقيــات ثنائيــة مــع دول عربيــة وإفريقيــة، 

كمــا يتبيــن مــن خــالل جــدول االتفاقــات أســفله:

االتفاقيات الجهة

األجواء المفتوحة مع االتحاد األوروبي

باإلضافة إلى 4 دول مشاركة )ايسالندا، النرويج، 
ليشتنشتاين، سويسرا(.

اتفاقيات ثنائية : البوسنة، صربيا.

أوروبا

األجواء المفتوحة مع الواليات المتحدة 
األمريكية باإلضافة إلى 4 اتفاقيات ثنائية : 

البرازيل، كندا، كوبا واالوروكواي. 
أمريكا

73 اتفاقية ثنائية  إفريقيا )جنوب الصحراء والمغرب العربي(

14 اتفاقية ثنائية  آسيا

13 اتفاقية ثنائية الشرق األوسط

وتهــدف هــذه االتفاقيــات إلــى تعزيــز نظــام الطيــران المدنــي الدولــي المبنــي علــى المنافســة العادلــة 
ــل  ــن مؤسســات النق ــي، وتمكي ــل الجــوي الدول ــل الجــوي، وتيســير تطــور النق ــن مؤسســات النق بي
الجــوي مــن تقديــم خدماتهــا لجمهــور المســافرين والشــاحنين بأســعار وخدمــات تنافســية بأســواق 

مفتوحــة مــع ضمــان أعلــى درجــات الســالمة واألمــن.

ــر النقــل الجــوي التــي نهجهــا المغــرب مــن الحفــاظ علــى نمــو مســتمر  لقــد مكنــت سياســة تحري
لحركــة النقــل الجــوي الدولــي حيــث شــهدت الفتــرة الممتــدة مــن 2006 إلــى 2014 ارتفاعــا ســنويا 
متوســطا يقــدر بحوالــي 8 بالمائــة إذ ارتفــع عــدد المســافرين الدولييــن مــن 10.395.552 مســافر إلــى 

17.294.871 مســافر .

تطور الحركة الجوية التجارية للمسافرين خالل الفترة الممتدة من 2006 إلى 2014 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

1.715.008 1.474.120 1.327.737 1.519.578 1.674.240 1.712.760 1.753.426 1.869.900 1.830.270 النقل الوطني

15.579.863 15.022.071 13.776.925 14.150.340 13.687.601 11.637.251 11.113.035 10.256.681 8.565.282 النقل الدولي

17.294.871 16.496.191 15.104.662 15.669.918 15.361.841 13.350.011 12.866.461 12.126.581 10.395.552 المجوع

تطور الحركة الجوية خالل سنة 2014
ســجلت الحركــة الجويــة التجاريــة للمســافرين ارتفاعــا خــالل ســنة 2014 بنســبة 4.84 بالمائــة مقارنــة 
ــى17.294.871  ــن 16.496.191 ســنة 2013 إل ــدد المســافرين م ــع ع ــث ارتف ــع ســنة 2013، حي م

ســنة 2014.

حركة المسافرين
معدل التغير

20132014

%15.022.07115.579.8633,71دولي

%1.474.1201.715.00816,34وطني

%16.496.19117.294.8714,84المجموع

ارتباطــا بالحركــة الجويــة للمســافرين، ســجلت حركــة الطائــرات ارتفاعــا بنســبة 4 بالمائــة بين ســنتي 2013 
و 2014، حيــث ســجلت 156.140حركــة جويــة ســنة 2014 مقابــل 150.134 حركــة ســنة 2013، كمــا 

هــو مبيــن علــى التوالــي. 

حركة الطائرات
معدل التغير

20132014

%123.732126.1131,92دولي

%26.40230.02713,73وطني

%150.134156.1404,00المجموع

أمــا فيمــا يخــص الشــحن الجــوي، فقــد عــرف ارتفاعــا بنســبة 2.4 بالمائــة ســنة 2014 مقارنــة مــع 
ــي  ــن ف ــل 52.883,29 ط ــن مقاب ــحن 54.148,18 ط ــنة 2014 ش ــجلت س ــث س ــنة 2013، حي س

ــنة 2013.  س

حركة الشحن الجوي التجاري بالطن
معدل التغير

20132014

%50.319,1051.666,742,68دولي

%3,23-2.564,192.481,44وطني

%52.883,2954.148,182,39المجموع

تطور الحركة الجوية حسب الجهات خالل سنة 2014
تعتبــر أوروبــا الوجهــة الرئيســية للرحــالت الجويــة المســجلة بالمطــارات المغربيــة حيــث يتجــاوز عــدد 

المســافرين 12 مليــون مســافر، أي مــا يناهــز 80 بالمائــة مــن مجمــوع الحركــة الحويــة اإلجماليــة. 

معدل التغير20132014
نسبة توزيع 

الوجهات لسنة 
% 2014

80%12.139.23612.482.7012,83أوروبا

7%859.3391.034.33420,36افريقيا

4%11,52-734.294649.706المغرب العربي

7%1.004.1231.100.7899,63الشرق االوسط واألقصى

2%285.079312.3339,56أمريكا

100%15.022.07115.579.8633,71المجموع


